
 

 

GABARITO PROVA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

1. Assinale a frase escrita corretamente no plural: 

 

Resposta: As crianças brincam no quintal.  

 

2. Correlacione os itens abaixo de acordo com os tipos de frase: 

1. Negativa 

2. Interrogativa 

3. Afirmativa 

4. Exclamativa 

(  ) Que dia lindo! 

(  ) Eu vou passear na praia. 

(  ) Como ele consegue fazer isso¿ 

(  ) Eu não saí noite passada. 

Resposta: 4, 3,2,1  

 

3. Marque a alternativa que expressa o significado da palavra “agregar”: 

 

Resposta: Juntar 

 

4. "§ 1° A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos”. (Lei nº 8.142, de 28 de 

dezembro de 1990.) 

 

No trecho destacado, a Conferência de Saúde ocorre: 

 

Resposta: a cada quadriênio  

 

 

5. Assinale a alternativa onde a acentuação está errada: 

 

Resposta: Paletô  

 

CONHECIMENTOS SOBRE O SUS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

6. Segundo o Ministério da Saúde, o que significa a sigla SUS? 

 

Resposta: Sistema Único de Saúde  

 

 

 

 

 



 

 

7. É um objetivo do Sistema Único de Saúde – SUS: 

 

Resposta: a assistência às pessoas através de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde  

 

8. O que é Atenção Primária à Saúde: 

 

Resposta: É o primeiro nível de atenção à saúde 

 

9. O Ministério da Saúde diz que a APS é o nível básico de atenção à saúde e deve ser 

positivamente na saúde das pessoas. O que significa a sigla APS: 

 

Resposta: Atenção Primária à Saúde (x) 

 

10. A sigla ACS significa “Agente Comunitário de Saúde”. Faz parte do trabalho do ACS: 

 

Resposta: Realizar visitas domiciliares para acompanhamento das famílias  

 

11. Qual atividade mais importante do processo de trabalho do Agente Comunitário de 

Saúde? 

Resposta: Visita domiciliar  

 

12. Podemos dizer que o Agente Comunitário de Saúde deve: 

 

Resposta: Acompanhar a situação de saúde das pessoas, para ajudá-las a 

conseguir bons resultados  

 

13. Dengue, Zika e Chikungunya são doenças virais causadas pela picada do Aedes Aegypti. 

Marque uma orientação positiva de prevenção que o Agente Comunitário de Saúde 

pode realizar numa visita domiciliar: 

 

Resposta: Deixar a caixas d´água fechadas e com proteção 

 

14. De que forma a população pode contribuir para melhoria dos serviços em saúde da 

sua localidade? 

Resposta: Participando de reuniões em conselhos de saúde de forma 

democrática buscando identificar as prioridades e buscar soluções.  

 

15. Assinale o item verdadeiro: 

Resposta: Os bons hábitos alimentares e de higiene bucal são importantes 

para a saúde de todos da família. 

 

16. Sobre a vacinação: 

 

Resposta: É ofertada de forma gratuita nas unidades básicas de saúde do SUS  

 

 



 

17. Na Estratégia de Saúde da Família, a Equipe de Saúde é composta por: 

 

Resposta: Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e ACS  

 

18. Sobre o trabalho do Agente Comunitário na Equipe de Saúde: 

 

Resposta: É um trabalho integrado com os demais profissionais de saúde  

 

19. São considerados bons hábitos de higiene: 

 

Resposta: As alternativas A, B e C estão corretas (X) 

 

20. Assinale o item verdadeiro: 

 

Resposta: A etapa inicial do trabalho do Agente Comunitário de Saúde é o 

cadastramento das famílias para conhecer melhor os moradores seu 

território de atuação. 

 

 


